
Finanças Empresariais
OBJETIVO
Proporcionar aos estudantes de formação continuada em 
Finanças conhecimento teórico e prático aprofundados 
e atualizados para os principais procedimentos e 
rotinas envolvendo o setor fi nanceiro das organizações 
empresariais e o mercado fi nanceiro, considerando o 
cenário econômico global, a necessidade de controles 
internos, a tecnologia da informação, os riscos das 
operações, e as metas defi nidas para a manutenção de 
boa saúde fi nanceira dos negócios.

PÚBLICO-ALVO
Profi ssionais das áreas de Administração, Economia, 
Engenharia, Direito, Contabilidade, profi ssionais liberais, 
consultores, dentre outros, que buscam atualizar e 
complementar seus conhecimentos e experiências, 
aprimorando suas práticas em relação às rotinas do setor 
de fi nanças das empresas industriais, comerciais e de 
serviços.

INFORMAÇÕES DO CURSO
•  Inscrições abertas
•  Dia/horário de aula: segundas e quartas-feiras, das 19h 

às 22h30 (aulas semanais);
• Investimento: 24 x R$ 564,00*. As parcelas serão 

reajustadas após 12 meses, tendo por base o IGPM da 
FGV.

DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL
- Diploma de curso superior;
- Histórico Escolar de curso superior (com a data de
colação de grau);
- CPF e RG;
- Comprovante de residência;
- Certidão de nascimento ou casamento.

Obs.: A documentação deverá ser entregue na Coordenação da 
Educação Permanente e Continuada no ato da assinatura do contrato.

Matriz curricular C/H

Módulo Estratégico

Seminários 16

Módulo Específi co

Orçamento econômico e fi nanceiro 28

Cálculos de operações no mercado fi nanceiro 28

Administração do capital de giro 32

Gestão de equipes, negociação e comunicação 
interna

24

Conjuntura econômica 28

Compliance fi nanceiro e governança 
corporativa

28

Risco, retorno e estratégias fi nanceiras de 
proteção

28

Produtos para captação e aplicação de
recursos fi nanceiro

32

Análise econômica e fi nanceira de negócios e 
avaliação de investimentos

32

Projetos de incentivos fi scais e captação de
recursos para inovação

28

Mercado fi nanceiro e de capitais 32

Tributação nas operações fi nanceiras
internacionais e de câmbio

24

Carga horária total 360

A Univille reserva-se o direito de não realizar o curso, caso o número de 
vagas não seja preenchido.

* Verifi que condições.

BENEFÍCIO
DESCONTO DE ATÉ 25%*

Joinville

especializacoes@univille.br
(47) 3461.9126

univille.br/especializacoes
/EducacaoContinuadaUniville

Sua carreira não pode esperar. Especialize-se!


